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Špinavý trik
V kině Panorama od úterý 18. do středy
19. 2. ve 20.00 hodin.
Když byly před nedávnem zveřejněny
nominace na ceny Americké filmové
akademie, populární Oscary, u většiny
českých diváků a recenzentů vzbudilo
úžas deset nominací pro snímek Špinavý trik. Můžeme se na to dívat všelijak, ale faktem zůstává, že americký
režisér David O. Russell to na své spoluobčany v porotě jednoduše umí. Vždyť
jde po Fighterovi a Terapii láskou o další
úspěch, který u nich zaznamenal.
Špinavý trik je fiktivní snímek, který
je ale založen na pravdivých událostech. Pokud budeme věřit tvůrcům,
„Něco z tohoto filmu se fakt stalo“, pro
českého diváka, neznalého amerických
reálií, je to ale celkem jedno. Příběh vypráví o jednom z nejpozoruhodnějších
skandálů v dějinách Spojených států,
kdy je špičkový podvodník Irving Rosenfeld se svou obdobně vychytralou
britskou partnerkou a milenkou Sydney
Prosserovou přinucen ke spolupráci
s agentem FBI Richiem DiMasem. Ten
začíná postupem času vyšilovat a chce
chytat čím dál větší ryby. Aby toho
nebylo málo, celou operaci ještě komplikuje Irvingova manželka, kterou nejlépe vystihuje přívlastek jednoduchá.
Jestli něčím film oplývá, tak to jsou
skvělí herci v hodně atypických situacích,

které zvládají s bravurou. Christian Bale
má kotel a plešku a na jeho Batmana
můžete zapomenout. Jennifer Lawrence
(neboli Katniss z Hunger games) tu hraje
neskutečnou pipinu a Amy Adams s Bradleym Cooperem vyšilují každý po svém.
Není náhodou, že všichni mají svoji nominaci na Oscara.
Nedá se říct, že by měl film vyloženě
špatný scénář, má vcelku dobrou zápletku a ne úplně špatnou pointu. Jen
je jeho tempo příliš rozvleklé a bylo by
asi potřeba trochu šlápnout na plyn.
Největší potíže pak vyvěrají z režisérského stylu Russella. Zlí jazykové tvrdí,
že by mu už měli Oscara dát, aby nás
každoročně neotravoval napodobováním někoho a natočil něco svého.
Nutno dodat, že je v tom kus pravdy,
protože Russell se pokouší o jakési win
win (tedy něco ve smyslu vlk se nažere
a koza zůstane celá). Jeho kopírování
Scorseseho a hlavně sázka na americké
reálie mu totiž v mezinárodních vodách úspěch přinesou jen sotva.
Hodnocení: 70 %
Lukáš Perutka

77 %
63 %

Vějičky
V únoru se do knihovny už prostě vypravit musíte. Proč? Je to prosté, knihy
na Vás čekají. A které to jsou? Hm. To
je těžká otázka. Ale třebas Vás mohou
inspirovat tipy, které pro Vás vybírají knihovníci do knihovnického zpravodaje
vycházejícího měsíčně v knihovně. Ten
je dostupný prostřednictvím webových
stránek rožnovské knihovny také online.
Adresa je prostá. Knir.cz. Myslím si, že
zpravodaj z knihovny je za loňský rok jeden z nejvýraznějších počinů směrem ke
čtenářům, který knihovna učinila. Může
to být sice jen můj dojem…
Co kromě knih v únoru najdete
v knihovně? 11. února v 9 hodin startuje
další semestr Virtuální univerzity 3. věku.
Jeho téma zní, pro někoho možná překvapivě, Historie a současnost české myslivosti. 14 studentů VU3V tak bude pronikat do tajů oboru, který ve společnosti
budí kontroverze. Na jedné straně má
řadu odpůrců, na straně druhé pak velmi
mnoho příznivců. Avšak je rolí knihovny,
stavět mezi těmito tábory most porozumění.
Ve středu 12. února od 15 hodin připravila Jarmila Mikulášková vzpomínkový
pořad na paní Julianu Klasovou. Když
v roce 1997 vyšla útlá kniha veršů Pod horami, bylo autorce rovných 99 let. Byl to
velmi pozdní debut, avšak verše paní Klasové překvapovaly svou křehkou krásou.
Přijďte si poslechnout, bude to hezké.

A určitě stojí za pozornost všech, kterým není cizí výtvarné umění, cyklus
rozprav s malířkou Marií Chlebovskou
st., který nazvala Umění recyklace.
Toto únorové setkání se jmenuje Materiál a technika ve výtvarné tvorbě.
Ohlasy na první lednové setkání z řad
účastníků byly pozitivní a věřím, že
druhé setkání splní návštěvníkům
všechna očekávání. Vše se navíc odehraje v podkroví knihovny, mezi obrazy
MgA. Petra Hajdyly, které vyzařují
lehkost a radost z malby, navíc jsou
obohaceny vtipem – masitým. Výstavu
Pohledy můžete v knihovně zhlédnout
do konce února.
A jako had, co se zakusuje do svého
ocasu, se teď vrátím na začátek a dám
Vám tip. Kniha je to pro jakéhokoliv čtenáře. Nejsou v ní písmena, pokud tedy
nepočítám tiráž a titulní list. Kniha se
jmenuje Nový svět a jejím autorem je
Shaun Tan. Jedná se o román v obrazech, avšak co je na něm podstatné? Jak
autor bez jediného napsaného slůvka rozehrává příběh hledání nového domova
v novém světě, skoro by se dalo říci, že
na jiné planetě. Jak těžké může být se
přestěhovat? A co to znamená být emigrantem? Vykořeněným? Avšak přiznám
se Vám, že tak krásný příběh, včetně
šťastného konce, jsem dlouho v rukou
nedržel. To vše beze slov. Pšt. Ani muk.
Pavel Zajíc
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Kulturní agentura v loňském roce
pobavila padesát šest tisíc diváků

Agentura může prodat nejvýše dvě stě třicet lístků, což je pro sedmnáctitisícové město málo.
Přes padesát šest tisíc lidí přišlo v uplynulém roce na osm set devadesát pořadů, které připravil T klub – kulturní
agentura (TKA). Ta zajišťuje už přes
dvacet let programy pro všechny věkové i zájmové vrstvy obyvatel Rožnova
pod Radhoštěm, ale také pro sezonní
návštěvníky.
„K pořádání akcí využíváme několik
prostorů dle typu programu. Zejména
je to Společenský dům, kino Panorama, T klub, kostel Všech svatých,
chodby městského úřadu a v minulosti
také sál restaurace Harcovna,“ upřesnila ředitelka TKA Lenka Vičarová.

Kočovný systém
Uvedený kočovný systém je podle ní
organizačně velmi náročný. Nejen na
přípravu, osvětlení, ozvučení a zabezpečení dostatečných míst k sezení, ale
také na uvedení prostorů do původního
stavu po skončení akce. Už delší dobu
se ale hlavně ozývají hlasy návštěvníků,
které kritizují úroveň prostředí z pozice
návštěvníků, například nedostatečnou
viditelnost v řadách na divadelních
představeních, rozvrzané a nepohodlné židle, minimální místo pro sezení,
vydýchaný vzduch či špatně fungující
klimatizaci.
Navíc podle Lenky Vičarové není
možné připravovat některé technicky
a prostorově náročnější programy, o které
by agentura i veřejnost měly zájem. Například je nereálné zvát do Rožnova pod
Radhoštěm větší divadla a kapely, která
mají náročnější technické a prostorové

požadavky. Prostory sálu Společenského
domu jsou nevyhovující také pro taneční,
koncerty nebo konference.
„A pak je tu zcela zásadní problém
nízkého kapacitního zázemí. Protože
ve městě se sedmnácti tisíci obyvateli
můžeme prodat nejvýše dvě stě třicet
lístků, což znamená, že nemáme možnost uspokojit další zájemce a pořádat
zisková představení,“ zdůraznila Lenka
Vičarová. Cena vstupenek na rožnovská divadelní představení a koncerty
musí být stejně vysoká jako v Praze, ale
tomu neodpovídá pohodlí a prostředí,
které za to diváci mají k dispozici.
V roce 2013 uspořádala, mimo jiné,
kulturní agentura zájezdový koncert
za vážnou hudbou, dále připravila koncerty, poslechové pořady, divadelní
představení, Retroples, Josefský a Všesvatský jarmark, Setkání heligonkářů,
Rožnovský fejeton a multižánrový festival Valašské folkrockování. V kině Panorama se konal prestižní lidskoprávní
filmový festival dokumentárních filmů
Jeden svět. Na konci listopadu se
uskutečnila tradiční akce Slavnostní
rozsvícení vánočního stromu. „Novinkou bylo uspořádání Benefičního
odpoledne s jógou, kdy výtěžek osm
tisíc korun jsme předali manželům Malinovým z Horní Bečvy, kterým vyhořel
dům,“ vysvětlila dramaturgyně TKA
Romana Rusková.
Agentura uspořádala také sedm výstav a další sezonu nedělních koncertů
v hudebním altánu u Společenského
domu, jejichž cílem je oprášit lázeň-
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skou minulost města. „V dramaturgii
jsme zvolili možnost představit převážně rožnovské muzikanty jak malé,
tak velké. Po uplynulé sezoně jsme
přesvědčeni, že tento směr je správný,“
doplnila Romana Rusková s tím, že
v rámci zlepšení hospodářského výsledku T klubu – kulturní agentury zajišťovali pracovníci také prodej občerstvení na čtyřech velkých akcích, a to na
dvou jarmarcích, Valašském folkrockování a při Slavnostním rozsvícení vánočního stromu.

Dařilo se i kinu
Výborně, co se týká návštěvnosti, se
v uplynulém roce vedlo i kinu. Navštívilo ho přes sedmnáct tisíc lidí, kteří
zhlédli téměř sedm set projekcí, a další
čtyři tisíce návštěvníků se zúčastnily
besed a filmových a divadelních představení v rámci pronajatých akcí.
Při kině funguje také stálý Filmový
klub, jenž nově pravidelně dva čtvrtky
v měsíci nabízí jak svým členům, tak
veřejnosti zajímavé snímky české a světové kinematografie.
„Jako každý rok jsme se zapojili do
několika celostátních projektů. Nejvýraznějším je festival dokumentárních
filmů o lidských právech Jeden svět,
který pořádá společnost Člověk v tísni.
Podařilo se ale také pokračovat ve festivalu zimních sportů Snow film fest
a Expediční kameře o outdoorových
aktivitách,“ popsal dramaturg kina Panorama Pavel Jakubík.
Alexandra Buršíková

Ochotníci z Valašské Bystřice vyprodali Spolák

Placená inzerce

Herci na jevišti předvedli, že divadlo je jejich srdeční záležitostí.
Ochotnické divadlo Chaos sehrálo po
dva dny před zcela vyprodaným sálem
Společenského domu komedii Pod praporem něžných dam od amerického
autora Kena Ludwiga. „Všichni herci
na jevišti předvedli, že divadlo je jejich
srdeční záležitostí. Komická zápletka
a dvě ženské role v mužském podání mi

poničily večerní mejkap, jak mi tekly
po tvářích slzy od smíchu,“ poznamenala dramaturgyně z pořádajícího
T klubu – kulturní agentury Romana
Rusková.
Herci sklidili bouřlivé ovace publika,
které z představení odcházelo nadšené.
„Byla to do slova a do písmene bláz-

nivá komedie, která se valašskobystřickým ochotníkům povedla. Chtěla jsem
na ni jít Na Fidlovačku, ale teď už mě
ani trochu nemrzí, že mi to v Praze nevyšlo. Opravdu jsem se moc pobavila,“
pochválila divadelní soubor Pavlína
Milíčková.
bur, foto: Pavel Švarc

